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Culturele ANBI Openluchtmuseum Ootmarsum
Wie?
Stichting
“Het land van Heeren en Boeren”

Openluchtmuseum

Ootmarsum

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
Het fiscaal nummer is 805688092

Postadres
Secretariaat Smithuisstraat 2, 7631 GH Ootmarsum.
Bezoekadres idem. Ingang entreegebouw aan de Smithuisstraat 2.
Grootte van het park 17.000 m² en 15 gebouwen.

Doelstelling
Het in stand houden en voor publiek openstellen en exploiteren van het erfgoed bestaande uit
gebouwen en collecties van de gemeente Dinkelland, dat zich bevindt in het Openluchtmuseum
Ootmarsum. Hiernaast het vervullen van een maatschappelijke rol ten behoeve van een
vrijwilligerskorps van 120 personen die zich jaarlijks belangeloos inzet voor het museum.

Het bestuur
Voorzitter: H. Olde Loohuis; vice voorzitter: R. Rorink; Penningmeester: L. Heerink;
secretaris: R.P. Meijer; bestuursleden: P. Baanstra, F. Swennenhuis, H. Oude Breuil

Beloningen
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. Het personeel ontvangt een beloning
conform aan de nieuwe cao voor verzelfstandigde musea.

Wat doen we?
Er is een beleidsplan opgesteld dat beschikbaar is. Het museum heeft sinds de overdracht van de
gemeente in 1997 een bezoekersstroom die is uitgegroeid tot circa 40.000 personen jaarlijks. Het
museum is het hele jaar door dagelijks geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Op eigen kracht wordt de
bezoekersstroom verwerkt, wordt er onderhoud gepleegd aan gebouwen en collecties, evenementen
georganiseerd en de exploitatie optimaal uitgevoerd.

Verslag van het bestuur, 2015
Het jaar 2015 heeft voor het Openluchtmuseum Ootmarsum organisatorisch, qua exploitatie en
financieel veel positieve ontwikkelingen laten zien.
Dat is ook direct merkbaar geweest aan de bezoekersaantallen en de reacties van de bezoekers.
Ondanks de verhoging van de entreeprijs in 2015 konden we een lichte toename van het aantal
bezoekers constateren. Binnen de aantallen reguliere bezoekers zoals volwassenen, kinderen,
groepen, museumjaarkaart, arrangementen en de evenementen waren weliswaar enige
verschuivingen waar te nemen, toch kwam in 2015 het totaal uit op 35.410 personen tegen een
totaal van 35.013 bezoekers in 2014.
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De exploitatie van het museum is elk jaar weer een hele opgave. Dit jaar waren er enkele
ontwikkelingen die de organisatie weer sterker hebben gemaakt. Binnen het bestuur wordt gewerkt
met portefeuille- verdelingen en ieder bestuurslid heeft een eigen taak. Maandelijks worden er
bestuursvergaderingen gehouden waar de werkzaamheden op elkaar worden afgestemd. Na het
vertrek van Ben Vrielink kwam Peter Baanstra onze gelederen versterken. Hij gaat de collectie onder
zijn hoede nemen. In 2015 trad Janke Meulenbeld , voormalig manager van de VVV Ootmarsum in
onze dienst. Samen met Rozik Vittor en Raymond Teikotte zijn zij de vaste krachten van het museum.
Daarnaast wordt er door de vrijwilligers in de verschillende werkgroepen zeer veel werk verzet. Het
is voor de betrokkenen steeds weer een grote uitdaging een museum van dergelijke omvang zonder
subsidie lonend te exploiteren.
De publiciteit, presentatie van de collectie en het gastheerschap zijn belangrijk items en worden door
betrokkenen goed uitgewerkt. Van de audiotour, het ‘luusterkeske’ wordt bijzonder goed gebruik
gemaakt. Het wordt zeer gewaardeerd blijkens het gemiddelde aantal van rond de 1500 personen die
er maandelijks gebruik van maken. Goede vertegenwoordiging in de media, samenwerking met
andere musea, verschillende arrangementen en attente en competente rondleiders hebben ook een
duidelijk positieve invloed op de wijze waarop de bezoekers het museum beleven. Ook hiervoor was in
2015 alle aandacht.
De evenementen in 2015 waren o.a. De Flora Ootmarsum, het Streektaalfestival, de Museumnacht en
het Bijbels Kerstspel. Helaas lieten deze evenementen in 2015 wat lagere bezoekersaantallen zien.
Het blijft noodzakelijk de bezoekersgroepen te blijven boeien en derhalve zijn verschillende nieuwe
plannen in voorbereiding.
Complimenten waren er in 2015 voor de staat waarin gebouwen en terrein zich bevonden tijdens het
seizoen. Het onderhoud van de gebouwen is geheel overgenomen van de gemeente en wordt in
eigen beheer uitgevoerd. De kosten voor de verzorging van het groen kon in 2015 aanzienlijk verlaagd
worden, doordat deze werkzaamheden inmiddels in belangrijke mate door de eigen werkgroepen zijn
overgenomen.
Financieel zijn we er in 2015 opnieuw in geslaagd het jaar met een sluitende exploitatie af te kunnen
sluiten. Het geplande positieve exploitatiesaldo van rond de 3.000 Euro werd gehaald.
2015 was ook het jaar waarin de plannen voor het gebied rondom het museum opnieuw moesten
worden ontworpen na de negatieve beslissing van de Raad van State met betrekking tot het vorige
plan. Het is de wethouder gelukt de belofte dat er in december 2015 een nieuw bestemmingsplan
klaar zou liggen waar te maken en begin 2016 zal de laatste fase, de realisatie van de
bouwvergunningen, worden doorlopen zodat 2016 het jaar wordt van de bouwactiviteiten.
Het Commanderieplan gaat er komen in een afgeslankte vorm en dat betekent dat de brouwerij, het
restaurant en de nieuwe entree voor het museum gebouwd gaan worden. De Weemhof blijft een
onderdeel van het museum, zij het zonder horecafunctie, een toegangsweg en nieuwe
vakwerkschuren aan de van Beverfordestraat zijn gepland. De herinrichting van de stadsweide, het
doortrekken van de Commanderiestraat, de aanleg van een Commanderieplein zijn zaken die het
totaalgebied inclusief het openluchtmuseum veel aantrekkelijker zullen gaan maken.
Het ‘Land van Heeren en Boeren” krijgt daarmee meer inhoud en heeft straks meer te bieden en zo
hoort het ook. Meegaan met de tijd en inspelen op nieuwe mogelijkheden zijn de belangrijkste
ingrediënten voor een gezonde ontwikkeling.
Het doet me genoegen een degelijk financieel verslag met een positief resultaat voor te kunnen
leggen van een gezond museum. De combinatie van het behoud van ons Twentse erfgoed en het
geven van een maatschappelijke inbreng bij het beheer hiervan, blijkt een succesformule.

Ootmarsum, april 2016
Het bestuur van de Stichting Openluchtmuseum Los Hoes Ootmarsum
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Financieel
EXPLOITATIEREKENING 2015
(in euro’s)

BATEN
2015

2014

Entreegelden bezoekers

90.578

84.443

Kosten Podcatchers

-8.995

-7.662

Bezoekers Museum Jaarkaart

23.381

22.712

Opbrengst Evenementen

11.858

16.870

Entreegelden

Overige ontvangsten

Rondleidingen

1.085

868

Marge verkoop artikelen

5.561

5.146

Giften

2.733

458

Rente

3.219

2.293

Huur Heemkunde molenhuisje

1.128

1.121

12.000

12.000

1.350

1.248

0

0

4.079

3.155

147.977

142.652

5.988

5.785

Personeelskosten

96.573

88.120

Huisvestingskosten

20.764

25.378

Administratiekosten

8.177

7.437

Huur Weemhof
Trouwen
Subsidie gemeente
Vrienden Openluchtmuseum
TOTAAL BATEN
LASTEN

Afdracht Mulder van Eerde Stichting

Representatiekosten

759

1.617

Onderhoud

6.316

5.432

Overige uitgaven

2.568

2.738

Promotie

7.761

9.190

0

0

3.803

3.631

152.709

149.328

-4.732

-6.676

BIJZONDERE BATEN/LASTEN

8.400

11.447

DEFINITIEF EXPLOITATIESALDO

3.668

4.771

Dotatie Toon Heupink Fonds
Afschrijvingen

TOTAAL SALDO
EXPLOITATIESALDO
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